


Milí klienti,

dovolte mi na úvod pár slov, kterými bych Vám ráda představila světovou  
značku profesionálů Phyris Skin Care Concept a filozofii naší společnosti.

Od roku 2012 se velice aktivně věnujeme značce PHYRIS exkluzivně  
v kosmetických salónech a lázních. Jsme rádi, že můžeme mnohokrát  
oceněnou kosmetiku za kvalitu, nabídnout u kosmetiček v České a Slovenské 
republice. Nové bezpečné technologie a účinné látky rostlinného původu  
jsou unikátní a zcela individuální.

Jestli se Vám dostal do rukou tento nádherný materiál, je to důkaz, že o Vás 
pečuje školený profesionál.

Zabezpečujeme pro kosmetičky pravidelné odborné semináře, semináře  
o produktových novinkách a účinných látkách v kosmetice. Nekupujte  
kosmetické prostředky nahodile, nevybírejte podle ceny, ale podle typu  
a stavu své kůže a podle funkce, kterou od nich očekáváte. Pokud  
nedokážete svůj typ a stav kůže určit, poraďte se s odborníkem.

Díky pravidelné 3fázové péči se dostaví rychlý výsledek. Phyris určuje trendy!

Alexandra Fričová

Vítejte ve svete



Tři kroky péče,  
které neustále opakujete,  

Vás dovedou k vysněné  
a zdravé pleti.

PleťOVá PéČe
3 slova – 3 fáze

Fáze 1
ČIŠTĚNÍ

Optimální výsledky dosáhnete 
pouze každodenním 

čištěním pleti.

Fáze 2
AKTiVACE 

SOMI – unikátní srdce  
od PHYRIS. Vaše eso  

v rukávu. Aktivuje  
pleťové buňky  

i v hlubších vrstvách  
pleti a zlepšuje účinnost  

následné péče.

Fáze 3
PleťOVá PéČe

Každá řada nabízí  
tu správnou péči  

v závislosti na věku,  
typu a stavu pleti.

  Unique Inspiration
Unikátní 3fázová péče poskytuje výsledky, které 

můžete vidět a cítit okamžitě a trvale.

Pro každého, kdo preferuje individuální krásu.  
PHYRIS představuje mimořádné možnosti péče.



Fáze 1  ČIŠTĚNÍ  PeelING  TONIKUM
Vyberte si z nádherných textur ve formě gelu, mléka, jemného krému, pěny nebo tonika. 
Vaše kosmetička Vám může poskytnout produkty pro dokonalé  hloubkové  čištění pleti v salonu   
nebo na domácí péči. Nezapomeňte – pouze čistá pleť může být zdravá!

Nezapomínejte na odlíčení Vašeho očního okolí. Doporučujeme eYe MAKe UP ReMOVeR Gel

MiCELL LiQUiD
Micelární voda s detoxikačním účinkem

SeNSI FOAM
Čistící pěna

FeRMeNT PeelING
Pudrový enzymatický peeling

HYDRO TONIC
Hydratační pleťová voda

INTellI Gel
Inteligentní čistící gel

FOAM CleANSeR
Odličovací pěna   

SKIN ReSUlTS SeRUM 20
Zjemní a redukuje vrásky        

ASTRIGeNT TONIC
Stahující pleťová voda

ČIŠTĚNÍ

PeelING

TONIKUM

Cistá a sveží Zklidnená a jemná  Jemná a hladká
INTellI BAlM
Inteligentní odličovací balzám

MIlKY CleANSeR
Jemné čistící mléko

Á PEEL
Hydratační peeling se zrníčky

MIlKY TONIC
Jemný tonik s detoxikačním efektem

Volnost pro 
Vaší plet



TeRMASOMI Gel & SPRAY
Obsahuje liposomálně zapouzdřené  

termální prvky, které výrazně zlepšují  
schopnost udržet si hydrataci pleti  

a zároveň aktivují a zlepšují schopnost  
pleti přijímat další aktivní látky.

Cena: 680 Kč/ 25 eur za 75 ml

ULTrAsOMi
Obsahuje kyslík, který aktivuje vlastní 

funkce pleti a výrazně akceleruje obnovu 
pleťových buněk.

 Cena: 755 Kč/ 28 eur za 75 ml

SeNSISOMi
Obsahuje prvky z hlubokého moře, které 

výrazně zvyšují přirozenou odolnost kůže. 
Začervenání a podráždění pleti  

je dlouhodobě zmírněné a je obnovená 
imunita citlivé pokožky.

Cena: 680 Kč/ 25 eur za 75 ml

Fáze 2  Aktivace podle potřeby a stavu Vaší pleti

TErMAsOMi  

SeNSISOMI  

ULTrAsOMi

V závislosti na 
potřebách Vaší pleti 
můžete zvolit jedno ze 
tří SOMI:

Tajemství krásné a zdravé pleti je SOMI.
SOMI dělá z PHYRIS jedinečnou péči zaměřenou  
na individuální požadavky pleti.

Moje SOMI



Vědecky prokázáno
SOMI zvyšují účinnost následné péče. To bylo prokázáno dlouhodobými vědeckými studiemi,  
ve kterých byla SOMI testována společně s produkty péče o pleť.

Po použití SOMI aktivuje pleť své vlastní funkce a zlepšuje výsledky následné péče:

SOMI a 24hodinová 
péče

24hodinová péče 

Testy byly prováděné dobrovolníky, kteří aplikovali SOMI na polovinu tváře. 
Na druhé polovině tváře aplikovali produkty péče bez SOMI.  
Základní charakteristiky těchto testů jsou:

• Využití dobrovolníků.
• 3 600 měření.
• Standardizované testovací metody.
•  Testy byly prováděné v renomovaném dermatologickém institutu 

Derma Consult.
• Testy byly prováděné pod dohledem doktora H. P. Nissena.

+ 35 %

+ 35 %

+ 29 %

TErMAsOMi  Aktivuje schopnost pokožky přijímat aktivní látky
 	 24hodinová	péče	+	TERMASOMI	 
	 	 =	o	35	%	více	hydratovaná	pleť

seNSIsOMi  Aktivuje odolnost a toleranci pleti
	 	 	24hodinová	péče	+	SENSISOMI	 

=	o	35	%	rychlejší	redukce	začervenání	a	podráždění

ULTrAsOMi Akceleruje obnovu buněk pleti
	 	 	24hodinová	péče	+	ULTRASOMI	 

=	o	29	%	účinnější	regenerace	pleti



Fáze 3  Péče
Rozmanitost produktů umožňuje individuální péči o každý typ a stav pleti bez ohledu na věk.

HYDRO ACTIVe – maximální hydratace s kyselinou hyaluronovou

See CHANGe – optimalizované mořské řasy pro viditelné omlazení pleti

PeRFeCT AGe – rostlinné kmenové buňky bojující s příznaky stárnutí pleti

TRIPle A – redukuje  vrásky pomocí trojitého retinolu

Re – peptidová síť posiluje elastinová a kolagenová vlákna

lUXeSSe – luxusní péče proti stárnutí pleti s výtažky z tahitské perly

TIMe ReleASe – šest nejvíce nejúspěšnějších aktivních látek z kosmetických laboratoří

eYe ZONe – péče o oční okolí s částečkami zlata

SKIN CONTROl – ideální péče pro citlivou pokožku náchylnou ke kuperóze

DeRMA CONTROl – péče pro problematickou pleť s akné

SeNSITIVe – speciální péče o citlivou pleť

eSSeNTIAlS – jedinečné aktivní látky uvnitř ampulí, vysoká koncentrace, okamžitý efekt

Zcela individuální 
péce podle mého 

stavu pleti



hyDrO ACTiVE 

HYAlURON SeNSATION CReAM
Depotní kyselina hyaluronová a ekvivalent 
kyseliny hyaluronové intenzivně  
a dlouhodobě zásobuje pleť vodou. Jemné 
vrásky způsobené vysušením pleti jsou 
redukované a pleť vypadá zdravě.
Cena: 1 245 Kč / 46 eur za 50 ml

HYAlURON SeNSATION SeRUM
Hydratační koncentrát s depotní kyselinou 
hyaluronovou. Zvlhčuje, redukuje jemné 
vrásky způsobené vysušením a obnovuje 
přirozené zásoby vody v pleti. 
Cena: 990 Kč / 36,50 eur za 30 ml

HYAlURONON SeNSATION CAPS
Koncentrovaná intenzivní péče v kapslích 
s výplňovou kyselinou hyaluronovou. 
Okamžitě a viditelně zjemňuje jemné vrásky 
způsobené vysušením pleti. 
Cena: 1 265 Kč / 47 eur za 32 ks

HYAlURON SeNSATION eYe
Vyhlazující oční krém s depotní kyselinou 
hyaluronovou pro intenzivní a dlouhotrvající 
hydrataci v náročném očním okolí.
Cena: 990 Kč / 36,50 eur za 20 ml

HYDRO ACTIVe používá všechny efekty kyseliny hyaluronové pro hebkou a svěží pleť.

•  Pro okamžitou hydrataci.
•  V kapslích s postupným uvolňováním pro dlouhodobý efekt, takže je pleť soustavně hydratovaná.
•  Jako zásobník vody pro minimalizaci ztráty vlhkosti.
•  V mikročástečkách pro zjemnění a vyplnění vrásek zevnitř, způsobených vysušením pleti.

Maximum  
hydratace



hyDrO ACTiVE Dokonalá péce  
s maximální hydratací

HYAlURON SeNSATION MASK
Chladící krémovo – gelová maska pro inten-
zivní a hloubkovou hydrataci. Díky účinku 
kyseliny hyaluronové Vás zbaví pocitu 
napjaté pleti a navíc dodá svěžest a pevný 
vzhled.
Cena: 945 Kč / 35 eur za 75 ml

AQUA SeNSATION Gel
lehký pleťový gel s intenzitou účinku krému. 
Kyselina hyaluronová a atlantické řasy 
intenzivně hydratují pleť.
Cena: 985 Kč / 36,50 eur za 50 ml

Pleťová péče, která se díky účinkům kyseliny hyaluronové stala nepostradatelným pomocníkem  
k naplnění snů o dokonalé a zdravé pokožce. Zpevňující a zeštíhlující procedury si nenechte 
rozhodně ujít. V kombinaci s doplňkovými produkty Á Peel peeling a Termasomi sprejem  
žijte svůj sen.

AQUA SeNSATION CReAM
Hydratační krém pro velmi suchou pleť. 
Kyselina hyaluronová hydratuje a extrakt  
z pouštní trávy navíc minimalizuje možnost 
ztráty vlhkosti v pleti. Ideální kombinace  
pro dlouhodobě suchou pleť. 
Cena: 1 125 Kč / 41,50 eur za 50 ml

HYAlURON SeNSATION SleeP
Noční intenzivní krém pro maximální  
hydrataci pokožky. Zanechává pocit svěží  
a vypnuté pleti. Pro krásná rána bez vrásek.
Cena: 1 245 Kč / 46,00 eur za 50 ml

HYAlURON SeNSATION HANDCReAM
Hloubkově hydratuje pokožku rukou. 
Redukuje pigmentové skvrny. Zjemňuje a 
vyhlazuje pleť.
Cena:  490 Kč / 19 eur za 50 ml



See CHANGe

MOISTURe ReFIll
Hloubková hydratace! Velice svěží textura 24hod 
pleťového krému omladí Vaší pleť. Pleť získá potřebnou 
dávku hydratace nejen na povrchu pleti v kombinaci  
s velice hloubkovou výživou.
Cena: 2 035 Kč / 75 eur za 50 ml

SMOOTING CReAM  
Zjemňující krém. Úžasný! Hebký krém okamžitě  
omlazuje a vyhlazuje pleť.  
Pro nádherně sametovou pleť.
Cena:  2 035 Kč / 75 eur za 50 ml
 
BeAUTY SleeP – NOČNÍ KRéM
Hladká textura krému aktivuje a chrání buňky přes 
noc. Ráno po probuzení jste zcela jiná! Viditelně omla-
zená a zcela rozjasněná.
Cena: 2 035 Kč / 75 eur za 50 ml

eYe & lIP
Nejen pro Vaše oči: inovativní lipogel 
aktivuje ochranu vlastních buněk, omla-
zuje a zpevňuje  oblast kolem očí a úst. 
Doporučujeme aplikovat i přímo na rty.  
Díky esenci modré evoluce rychle omladí  
a regeneruje přirozenou elasticitu  
a 3D vlákna pleti
Cena: 1 365 Kč / 49,50 eur za 15 ml 

V-CONTOUR
Triky s gravitací! Zvlhčující koncentrát 
omlazuje a zpevňuje V-obrys. Díky esenci 
modré evoluce rychle omladí a regeneruje 
přirozenou elasticitu a 3D vlákna pleti.
Cena:  1 280 Kč / 47 eur za 30 ml 

See CHANGe BODY
Unikátní omlazující a zpevňující 
péče o tělo. Omlazuje a obnovuje 
přirozenou elasticitu kůže  
a zároveň dodává pleti 
dostatečnou dávku hydratace.
Cena: 850 Kč / 32 eur za 150ml 

Ponořte se do moderního světa krásy díky mořské péči. 
Změna, která přináší čisté a ekologicky šetrné produkty  
k viditelnému omlazení pleti

Viditelné omlazení pleti 
díky optimalizovaným 
morským rasám

Udelej zmenu  
– uvidíš zmenu !



PeRFeCT AGe 

Cell lIFT
Zpevnění a lifting pleti. Kmenové buňky 
stimulují regeneraci a tvorbu nových buněk, 
aktivují syntézu elastinu a kolagenu. Vyhla-
zuje jemné vrásky, viditelně zpevňuje kontury 
obličeje. Olej z maruly posiluje pokožku, 
zlepšuje elasticitu a pohlcuje volné radikály.
Cena:  2 235 Kč / 83 eur za 50 ml
 
Cell ReFIll
Regenerace a omlazení pleti.
Kmenové buňky stimulují regeneraci a tvor-
bu nových buněk, aktivují syntézu elastinu  
a kolagenu. Regeneruje strukturu pleti  
a vyvažuje oslabenou výživu pleti 
způsobenou hormonálními příčinami.  
Při pravidelné  aplikaci výrazně zlepší  
pevnost pokožky.
Cena:  2 235 Kč / 83 eur za 50 ml

 lINe FIlleR
Hedvábné pleťové sérum elIXÍR MláDÍ.
Kmenové buňky stimulují regeneraci a tvorbu 
nových buněk, aktivují syntézu elastinu  
a kolagenu. linky a vrásky jsou ihned vyhlazeny 
a zredukovány efektem botoxu / rostlinná 
náhrada Argilinín / Redukuje nadměrnou tvorbu 
kožního mazu, zjemňuje a stahuje póry.
Přináší okamžitý omlazující účinek, efekt zářivé, 
hedvábné a zdravé pleti.
Cena:  1 495 Kč / 55,50 eur za 15 ml

eYe&lIP
Sametově jemná péče pro oblast očí a rtů. 
Vyplňuje a redukuje  vrásky způsobené mimikou  
efektem botoxu / rostlinná náhrada Argilinín /. 
Podporuje tvorbu kolagenu, vypíná oční víčka. 
Jemné třpytivé částečky opticky redukují linky  
a vrásky. Oční oblast je rozjasněná, vyhlazená  
a omlazená.
Cena:  1 495 Kč / 55,50 eur za 15 ml

 
 DéCOlleTé
Zpevňuje a viditelně vyhlazuje vrásky na krku, 
dekoltu a poprsí. Podporuje elasticitu a pružnost 
pokožky. Poskytuje „korzet“ pro pokožku kolem 
poprsí a dekoltu. Podporuje a udržuje správnou 
hladinu hydratace v pokožce. 
Náš	TIP:	Vyzkoušeli jsme za Vás a je naprosto 
dokonalý. První viditelné výsledky se dostaví již 
po 14 dnech pravidelného používání. Požádejte 
svojí kosmetičku o masku na dekolt a krk, rozdíl 
pocítíte okamžitě.
Cena:  1 215 Kč / 45 eur za 50 ml

Jak to funguje? Obnova vlastních buněk pleti je stimulovaná rostlinnými kmenovými buňkami z květů jabloně. Perfect 
Age nabízí dvě různé textury pleťových krémů v závislosti na typu pokožky. Pro bezprostředně rychlý účinek  zvolte 
sérum lINe FIlleR, který můžete kombinovat s krémy. 

Stimuluje omlazení pleti



TriPLE A 

ReTINOl BAlM
Pro mastnou a smíšenou pleť.  
Ihned se vstřebává.
Cena: 1 790 Kč / 66,50 eur za 50 ml

ReTINOl CReAM
Pro dehydratovanou a normální pleť. 
Velmi jemná konzistence.
Cena: 1 790 Kč / 66,50 eur za 50 ml

ReTINOl RICH
Pro náročnou a suchou pleť. Příjemná, bohatá 
konzistence ve formě vody v oleji. Vhodný jako 
masážní krém nebo noční maska.
Cena: 1 790 Kč / 66,50 eur za 50 ml

ReTINOl MASK
Krémová maska s okamžitým vypínacím efek-
tem. Maska viditelně zpevňuje kontury obličeje, 
vyhlazuje vrásky a sjednocuje tón pleti.
Cena: 1 090 Kč / 40,50 eur za 75 ml

ReTINOl eYe CReAM
Krém na oční partie. Můžeme použít i jako 
noční masku. Oční krém s trio retinolem 
redukuje vrásky a linky, vypíná ochablá víčka. 
Díky výtažku z břečťanu a sójovým peptidům 
minimalizuje kruhy a otoky pod očima.
Cena: 1 190 Kč / 44 eur za 20 ml

ReTINOl FORMUlA
Koncentrát. Jemná konzistence tohoto séra 
poskytuje nejvyšší možnou koncentraci retinolu. 
Pro maximální dosažení výsledků v péči proti 
vráskám. Díky výtažku z mořských řas je pleť 
dobře hydratovaná a zklidněná. Vhodné pro 
citlivou pleť jako podkladové sérum.
Cena: 1 320 Kč / 49 eur za 50 ml

S péčí Triple A získáte nejmodernější technologii, která efektivně a zcela bezpečně vyhrává v boji 
proti vráskám. Vysoké dávky trojitého retinolu zaručují rychlé výsledky s vysokou tolerancí.  
Redukuje jemné linky a vrásky, je účinný a stabilní během celého dne a vhodný i pro citlivou pleť.

    Redukce vrásek díky 
úcinku trojitého retinolu



re CONTOUR CReAM
Zpevňující a regenerační krém pro obnovu 
elasticity pleti. Hedvábný, sametový 24hodinový 
krém s okamžitým liftingovým efektem.
Vhodné pro všechny typy pleti včetně pleti 
citlivé.
Cena: 1 790 Kč / 66,50 eur za 50 ml

reFIll CReAM
Výživný, vysoce regenerační krém pro náročnou 
a suchou pleť. Zpevňuje kontury obličeje, 
regeneruje lipidovou bariéru. Unikátní konzis-
tence. Vhodné pro všechny typy pleti včetně 
citlivé a suché.
Cena: 1 790 Kč / 66,50 eur za 50 ml

re PAIR ONe DROP
„Kapka mládí“
Nový druh intenzivního, vysoce účinného séra  
v gel-olejovém základu. Neuvěřitelné účinky!  
Již jedna kapka okamžitě a viditelně regeneruje, 
zjemňuje a posiluje pleť. Pro sametově  
hedvábný pocit. Vhodné pro všechny  
typy pleti, včetně pleti citlivé.
Cena: 1 295 Kč / 48 eur za 15 ml

re PAIR eYe&lIP
Zpevňující, regenerační a liftingová péče určená 
speciálně pro delikátní oblast očního okolí  
a okolí rtů. Jemná konzistence s okamžitým 
efektem. Vhodné i pro citlivé oči.
Cena: 1 160 Kč  / 43 eur za 20 ml

Nová generace regenerační, rekonstrukční a omlazující kosmetické péče s výjimečně
účinným působením inovativní molekuly „Matrix-peptide“. Regeneruje a obnovuje síť kolagenových  
a elastinových vláken. Poskytuje obnovu, elasticitu a restart pokožky za velice krátký čas.  
Kombinace peptid-glukosa-měď poskytuje efekt „nitě v krému“. 
Návrat mládí zaručen!
Ucelená řada pěti produktů obnovuje pocit vypnuté, zpevněné a hladké pleti jako v mládí.

Odolnost, pevnost  
a hladký povrch pleti

re

re DeSIGN DeCOleTTé
Zpevňující a intenzivně regenerující péče 
speciálně určena pro oblast krku, dekoltu  
a poprsí. Pro nádherný a pevný dekolt. 
Jedinečná sametová konzistence. Vhodné  
pro všechny typy pleti včetně pleti citlivé.
Cena: 1 095 Kč / 40,50 eur za 50 ml



LUxEssE

lUXeSSe ReFIll
Zpevňující, jemný a krémový, pro suchou pleť.
Cena: 3 305 Kč  / 123 eur za 50 ml

LUxEssE riCh
Obzvláště bohatá intenzivní péče  
– pro náročnou pleť. Pleť jako v bavlnce.
Cena: 3 305 Kč / 123 eur za 50 ml

LUxEssE siLK 
Hedvábná liftingová péče s trojitým efektem. 
Vypíná, zjemňuje a redukuje vrásky. Projasňuje.
Cena: 3 305 Kč / 123 eur za 50 ml

LUxEssE sLEEP 
Noční péče dodá pleti unikátní  
výsledky přes noc.
Cena: 3 305 Kč / 123 eur za 50 ml

Řada se vzácným extraktem z tahitské perly, vysoce účinná péče s trojitým efektem 
poskytuje mimořádné textury a vůně. lUXeSSe je unikátní symfonií preciznosti  
a účinnosti. Perfektní jako perla – trojitý efekt proti známkám stárnutí.  
efekt intenzivní ampule, pleťového séra a krému s excelentní  
texturou v jedné perle.

Luxusní protivrásková  
péce

VISION FACe lIFT 
Účinný elixír tzv. plastická chirurg pro Vaši pleť. 
Dokonale zpevní Vaši pleť.
Cena: 1 955 Kč / 73 eur za 15 ml

VISION eYe lIFT
Vypínající a zjemňující oční péče s trojitým efek-
tem. V kombinaci s očním sérem dosahuje velice 
rychlé a žádané výsledky. Váš malý plastický 
chirurg v kabelce.
Cena: 1 955 Kč  / 73 za 15 ml



HYAlURON SUPeR MOIST Sérum
HYAlURON DePOT Maska
Intenzivně zásobují pleť vodou  
a vyplňují jemné vrásky a linky  
způsobené vysušením díky kyselině  
hyaluronové. 
Cena: 
Maska 830 Kč / 30,50 eur za 75 ml
Sérum 1 020 Kč / 38 eur za 30 ml s pipetou

VITAMIN FlASH Sérum
VITAMIN DePOT Maska
Ochrana proti volným radikálům a revitalizace 
pleti vitamínem C.
Cena: 
Maska 830 Kč / 30,50 eur za 75 ml
Sérum 1 020 Kč / 38 eur za 30 ml s pipetou

PePTIDe RelAX lIFT Sérum
Rychle vypíná existující vrásky a dlouhodobě 
zlepšuje obnovu pleti, díky účinným peptidům.
Cena: Sérum 1 020 Kč / 38 eur za 30 ml s pipetou

ReTINOl ANTI-AGe Sérum
Okamžitě hydratuje a dlouhodobě vyhlazuje 
vrásky díky retinolu.
Cena: Sérum 1 020 Kč / 38 eur za 30 ml s pipetou

COllAGeN FIlleR Sérum
COllAGeN DePOT Maska
Podporuje tvorbu vlastního kolagenu.  
Zpevňuje kontury a obnovuje strukturu  
unavené a zralé pleti.
Cena: 
Maska 830 Kč / 30,50 eur za 75 ml
Sérum 1 020 Kč / 38 eur za 30 ml s pipetou

CeRAMIDe RePAIR Sérum
Okamžitě napravuje, zklidňuje a dlouhodobě 
regeneruje suchou, hrubou kůži. Zlepšuje 
imunitu pleti.
Cena: 1 020 Kč / 38 eur za 30 ml s pipetou

TiME rELEAsE 
Představujeme Vám šest nejúspěšnějších účinných látek v koncentrovaných sérech a maskách s okamžitým a postupně 
uvolňujícím efektem. Zpevněné kontury obličeje, viditelně zredukované jemné vrásky, ochrana či intenzivní hydratace  
– produkty budou splňovat tyto požadavky. Vysoce efektivní, rychle se vstřebávající séra a hedvábně výživující  
masky byly vytvořeny tak, aby Vás rozmazlovali těmito šesti exklusivními aktivními látkami: 

Velice aktivní a úcinná  
séra

Náš TIP
Séra lze použít pod přístroje. 
Vhodné kombinace rádi poradíme.



eYe ZONe

GOlDeN Gel
Osvěžující chladivý gel s mikročástečkami zlata 
dodává delikátní oční partii  hydrataci a pocit 
svěžesti. Velice rychle zmírňuje otoky, redukuje 
kruhy a váčky pod očima.
Cena: 995 Kč / 37 eur za 15 ml

GOlDeN BAlM
Delikátní složení s mikročástečkami zlata  
poskytuje maximální hydrataci díky kyselině  
hyaluronové. Mimické vrásky jsou uvolněné  
a tím redukované. Vhodný oční krém i pro velmi 
citlivé oči a uživatele kontaktních čoček.  
Bez parabenů a konzervantů.
Cena: 1 020 Kč  / 38 eur za 15 ml

GOlDeN CReAM AND MASK
luxusní krémová konzistence  
s mikročástečkami zlata se vyznačuje  
okamžitým zpevňujícím efektem a redukcí 
mimických vrásek. Depotní kyselina  
hyaluronová dlouhodobě hydratuje.
Vhodný i jako oční maska, nechte  
působit přes noc. 
Cena: 1 020 Kč / 38 eur za 15 ml

AGe CONTROl CONCeAleR
Korektor s protivráskovým a rozjasňujícím  efek-
tem. Minimalizuje jemné vrásky, kruhy a stíny 
kolem očí, redukuje začervenání, žilky, pupínky 
a pigmentové skvrnky. Oční okolí vypadá 
mladistvě, pěstěně a zdravě. Vhodný  
i pro citlivé oči a nositele kontaktních čoček. 
Cena: 760 Kč / 28 eur za 15 ml

S chytrými texturami splní řada eYe ZONe všechna Vaše přání o zářivě krásném a vyhlazeném očním okolí. Díky 
lomu světla a mikročástečkám zlata vypadá oční okolí svěže, mladistvě. Propůjčuje pleti v delikátní oční  
oblasti optimální jas a krásu. Kouzlo krásy objeveno – ZlATO od PHYRIS.

Vše pro krásu  
Vašich ocí



SKIN CONTROl
Patříte mezi klienty, které trápí začervenání pleti? Poraďte se se svojí kosmetičkou.  
Začervenalou a stresovanou pleť můžeme společně zachránit. Neváhejte a vyberte  
si z našich produktů pro citlivou, alergicky reagující a náchylnou pleť.  
Výsledky brzy ucítíte i uvidíte.

Zdravá plet  
ve Vašich rukách

COUPeROSe BAlM
Svěží a lehká 24hodinová péče na bázi séra  
pro pleť náchylnou ke kuperóze.  
Posiluje a chrání pleť.
Cena: 1 345 Kč / 50 eur za 50 ml

COUPErOsE CrEAM
Regenerační 24hodinový krém pro viditelné 
nebo zhoršené stavy kuperózy. Zlepšuje  
odolnost a pružnost pokožky. Díky výtažku  
z fialové řasy posiluje žilní stěnu a cévní tkáň.
Cena: 1 345 Kč / 50 eur za 50 ml

ANTI STReSS CReAM
Zklidňující 24hodinová péče, která zklidňuje 
namáhanou pokožku a redukuje začervenání. 
Ideální kombinace se Sensisomi Balm  
pro posílení ochranné bariéry pokožky.
Cena: 995 Kč / 37 eur za 50ml

ANTI STReSS MASK
Zklidňující krémová maska pro stresovanou 
pokožku. Zbavuje pleť známek stresu  
a vyčerpání. Pro pocit zklidněné  
a vyhlazené pokožky.
Cena: 695 Kč / 26 eur za 50 ml

PhyTO ThErAPy CrEAM
Reparační krém s hojivým účinkem.  
Speciální péče pro extrémně suchou pleť,  
která je náchylná k podráždění.
Cena: 1 095 Kč / 40 eur za 50 ml

UV ADD ON 30/50 
Chrání před slunečním zářením. lehká a příjemná textura.  
Obsahuje ochranný faktor 30 nebo 50.
Cena:  SPF 50: 895 Kč / 35 eur - SPF 30: 865 Kč / 33 eur

BB UlTIMATe BeAUTY BAlM
Tónovací denní krém s faktorem 20.
Cena: 880 Kč / 32 eur za 50 ml

ANTI PIGMeNT BAlM
lehký 24hod. balzám redukuje pigmentové skvrny.
Cena: 1 240 Kč / 47 eur za 50 ml

WHITeNING CReAM 
Zesvětluje pokožku díky aktivnímu bělícímu komplexu  
a Vitaminu C. Zabraňuje produkci melaninu, výsledkem  
je rovnoměrnější, jasnější pleť.
Cena: 1 340 Kč / 52 eur za 50 ml



Velice aktivní  
a úcinná péce

DeRMACONTROl 
Trápí Vás akné, mastná pleť a stále dokola ucpané póry? Řada DeRMACONTROl je ideálním pomocníkem 
pro problematickou pleť, pleť s akné bez ohledu na Váš věk.

SeBOBAlANCe FORMUlA
Zmatňující pleťový krém. Anti-bakteriální 
složky minimalizují výskyt nových zanícených 
míst.
Cena: 800 Kč / 29,50 eur za 50 ml

SKIN NORMAlIZING CReAM
24hodinový pleťový krém k normalizaci 
smíšené pleti a pleti se sklony k tvorbě 
pupínků.
Cena: 770 Kč / 28,50 eur za 50 ml

SICCA RePAIR BAlM
Vysoce inovativní 24hodinová péče je 
skutečný balzám na suchou a podrážděnou 
pleť s nečistotami.
Cena: 835 Kč / 31 eur za 50 ml

SIlVeR PURe CONCeNTRATe
Koncentrát s aktivní složkou stříbra s perfekt-
ním antibakteriálním dávkováním v tubě na 
nečistoty a začervenání. Základní první po-
moc proti zánětům a menším nedostatkům 
pleti.
Cena: 685 Kč / 25,50 eur za 20 ml

SIlVeR BAlANCe MASK
Velice jemná a přitom okamžitě zklidňující 
krémová maska je vhodná pro všechny 
typy pleti se sklony k mastnému odlesku, 
začervenání a lokálním zápalům.
Cena: 720 Kč / 26,50 eur za 75 ml



SeNSITIVe 
Citlivá pleť? Stop, už žádné kompromisy!
SeNSITIVe je profesionální kosmetická řada, speciálně vyvinutá pro potřeby citlivé pokožky.
Komplex aktivních účinných látek je speciálně navržen pro potřeby citlivé pleti; regeneruje, zpevňuje a 
chrání vlastní bariéru pokožky. Výsledky, které můžete vidět a cítit, v kombinaci s maximální jemností.
Nesnažte se svou pleť jen zklidnit – začnete o svoji pleť pečovat!

Intenzivní hydratace, proti-vrásková péče nebo regenerace? Na základě potřeb a stavu pleti si můžete 
vybrat ze čtyř pleťových krémů – odborníků na citlivou pleť.

SeNSITIVe MOISTURIZING
Redukuje jemné linky způsobené dehydrata-
cí. Účinné látky: B-komplex,
extrakt z fíku a cedru
Cena: 1 050 Kč / 39 eur za 50 ml

SeNSITIVe ANTI AGING
Redukuje jemné vrásky a bojuje proti stárnutí 
pokožky. Účinné látky: B-komplex,
levandule
Cena: 1 120 Kč / 41,50 eur za 50 ml

SeNSITIVe NUTRI ReVITAlIZING
Vyživuje a povzbuzuje. Účinné látky:  
B-komplex, ženšen
Cena: 1 140 Kč / 42 eur za 50 ml 

SeNSITIVe CAlMING SleeP
Noční péče, dokonale hýčká pleť.  
Účinné látky: B-komplex, vitamín F
Cena: 1 120 Kč / 41,50 eur za 50 ml

Profesi onální péce  
o cit livou plet



eSSeNTIAlS 
Jedinečné aktivní látky uvnitř ampulí PHYRIS, vysoká koncentrace,  
okamžitý efekt, malý zázrak pro pleť!

DEEP MOisTUrE
hydratace & vyhlazení
Díky liposomům udržuje potřebné minerály  
v pleti a intenzivně hydratuje.
Cena: 540 Kč / 19,90 eur za 3 x 3 ml

BeAUTY BOOST
vitalita & rozzáření
Rychlé povzbuzení, stimuluje mikrocirkulaci  
v pleti a redukuje známky únavy.  
Pro přirozeně krásnou a zářivou pleť.
Cena: 540 Kč / 19,90 eur za 3 x 3 ml

AGeleSS
vypnutí & posílení pleti
Díky obsahu argirelinu vyhlazuje  
mimické linky a vrásky, redukuje  
tvorbu nových.  
Pleť vypadá plnější a omlazená.
Cena: 540 Kč / 19,90 eur za 3 x 3 ml

sTrEssLEss
regeneruje & posiluje kontury
extrakt z myrhy zlepšuje objem pleti, 
zjemňuje a zpevňuje kontury pleti.  
Podporuje přirozené regenerační procesy.
Cena: 540 Kč / 19,90 eur za 3 x 3 ml

MATT AND FINe
zmatňuje & zlepšuje stav
Redukuje tvorbu kožního mazu, stahuje  
póry. Vyhlazuje a vyplňuje vrásky.  
Matný a rovnoměrný vzhled pokožky.
Cena: 540 Kč / 19,90 eur za 3 x 3 ml

CAlM AND eVeN
zklidňuje & harmonizuje
Velice rychle redukuje začervenání  
a podráždění pleti. Pleť je zrelaxovaná  
a zklidněná.
Cena: 540 Kč / 19,90 eur za 3 x 3 ml

Esence pro dokonalé výsledky, 
které uvidíte i ucítíte



Fáze 1
Čištění Peeling Tonikum

Fáze 2
Aktivace pleti se sOMi

Fáze 3
Pleťový krém a sérum, oční péče  
a další produkty

Zaujaly Vás produkty PHYRIS? Vaše kosmetička nebo SPA terapeutka Vám 
ráda poradí při výběru ideálních produktů PHYRIS pro Vaši pleť:

Každá plet muže být krásná, 
když je zdravá a opecovávaná



… unikátní 3fázový koncept.

… produkty vyrobené pouze v Německu.

… světová značka profesionálů.

. . . pro každého, kdo uprednostnuje kvalitu a individuální péci .
ve  svete



Unique Inspiration

Užijte si profesionální kosmetiku, která nabízí individuální péči pro Vás, podle věku, typu a stavu pleti. 
Sestavte si  svůj osobní 3fázový koncept ze širokého sortimentu výrobků PHYRIS.

exkluzivní profesionální kosmetika.
K dispozici pouze v kosmetických salónech a lázních.
Všechny produkty jsou vyrobené pod přísným farmaceutickým dohledem pouze v Německu.
Dovozce a distributor v České a Slovenské republice: AlMAF Beauty s.r.o
www.phyris.cz
www.phyris.sk


